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Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Egnsnettet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 6. marts 2020

Bestyrelse:

Jens Ravn Sørensen Henrik S. Molsø Carl Østervig 
formand

Tove Christiansen Henning Udengaard Elisabeth Carstensen 

Ib Bernandt

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn
for forsvarlige, således årsregnskabet givet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser og den beskrevne
regnskabspraksis.

Ledelsespåtegning

 Business Djursland 3



Talkompagniet
Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Til bestyrelsen for Egnsnettet

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Grenaa, den 6. marts 2020

Talkompagniet
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed

Martin Nielsen
Statsautoriseret revisor

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed,
er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions-eller
reviewkonklusion om hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den
regnskabsparksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante
bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder
principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Vi har opstillet årsregnskabet for Egnsnettet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 på
grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
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Foreningen
Egnsnettet
Hovedgaden 10 
8410 Rønde 

CVR-nr.: 27 18 22 32
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse
Jens Ravn Sørensen 
Henrik S. Molsø 
Carl Østervig 
Tove Christiansen 
Henning Udengaard 
Elisabeth Carstensen 
Ib Bernandt

Pengeinstitutter
Rønde Sparrekasse 

Revisor
Talkompagniet
Nytorv 3
8500 Grenaa

Foreningsoplysninger
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Generelt

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Vareforbrug

Andre eksterne omkostninger

Vareforbrug indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets
nettoomsætning

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt
administration mv.

Nettoomsætningen fra kontingenter mv. indregnes i resultatopgørelsen ved fakturering og omfatter
regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
Årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til foregående
år, er følgende:

Anvendt regnskabspraksis

Foreningen er ikke omfattet af særlige lovgivnings- eller vedtægtsmæssige bestemmelser for
aflæggelse af årsregnskabet. Foreningen aflægger årsregnskab efter god regnskabsskik.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
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Finansielle poster

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Brugstid Restværdi
Driftsmateriel og inventar 5 år 0%

Restværdierne revurderes løbende.

Varebeholdninger

Tilgodehavender

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 pr. stk. indregnes som omkostning i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre
driftsudgifter.

Tekniske anlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger,
der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og
udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Kostpris for gavekort og emballage omfatter anskaffelsespris med tillæg af 

Varebeholdninger af gavekort og emballage måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor
nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis – fortsat
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Værdipapirer og kapitalandele

Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser

Anvendt regnskabspraksis – fortsat

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Børsnoterede værdipapirer indregnes til dagsværdi

Unoterede værdipapirerer og kapitalandele indregnes til kostpris, med nedskrivning såfremt
dagsværdien skønnes væsentlig lavere end anskaffelsessummen.

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den
effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen over låneperioden.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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Noter 2019 2018

Nettoomsætning 612.962 627.542
1 Vareforbrug -777.403 -429.980

Bruttoresultat -164.441 197.562

2 Salgsomkostninger -1.112 -565
3 Autodriftsomkostninger -29.510 -13.606
4 Lokaleomkostninger -16.176 -24.313
5 Øvrige omkostninger -68.672 -77.065

Resultat før afskrivninger -279.911 82.012

Afskrivninger -20.437 -25.262
Resultat af primærdrift -300.348 56.750

Finansielle indtægter 5.564 6.465
6 Finansielle omkostninger -6.540 -135

 Årets resultat -301.324 63.080

Resultatopgørelse
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Noter 31/12 2019 31/12 2018

7 Teknisk anlæg og maskiner 0 20.437

Anlægsaktiver i alt 0 20.437

Varebeholdninger 295.505 362.245
Tilgodehavende fra salg 116.410 27.472
Andre tilgodehavender (moms) 42.001 24.574
Værdipapirer 643.569 0
Likvide beholdninger 599.768 1.476.341

Omsætningsaktiver i alt 1.697.254 1.890.632

 Aktiver i alt 1.697.254 1.911.069

Balance
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Noter 31/12 2019 31/12 2018

8 Egenkapital 1.513.874 1.815.198

Leverandører af varer og tjenesteydelser 31.362 95.871
Periodeafgrænsningsposter 143.018 0

9 Anden gæld 9.000 0

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 183.380 95.871

Gældsforpligtelser i alt 183.380 95.871

Passiver i alt 1.697.254 1.911.069

Balance
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2019 2018
1. Vareforbrug 
Varekøb 2.799 30.115
Master 123.271 259.461
Gebyr masteholdere 62.675 56.500
Infrastruktur/Telia 144.124 132.227
Konsulenthjælp 377.795 213.922
Regulering varelager 66.740 -262.245

Vareforbrug i alt 777.403 429.980

2. Salgsomkostninger 
Annoncer 581 565
Gaver og blomster 532 0

Salgsomkostninger i alt 1.112 565

3. Autodriftsomkostninger 
Brændstof 4.734 3.503
Reparation og vedligeholdelse 15.527 0
Forsikring og vægtafgift 9.248 10.103

Autodriftomkostninger i alt 29.510 13.606

5. Lokaleomkostninger 
Husleje 5.400 2.400
El masterholdere u/moms 10.776 21.913

Lokaleomkostninger i alt 16.176 24.313

6. Øvrige omkostninger 
Edb, konsulentassistance 11.954 8.064
Forsikringer 11.291 7.001
Kontorartikler og tryksager 0 2.702
Internet Domæne 1.079 2.956
Mindre nyanskaffelse 96 18.296
Mødeudgifter 6.986 1.556
Omkostninger kontingetopkrævning 13.830 22.070
Omkostningsgodtgørelse hjælper 308 0
Porto og gebyrer 966 20
Regnskabsmæssig assistance 14.688 2.520
Telefon 7.475 11.880

Øvrige omkostninger i alt 68.672 77.065

Noter

 Business Djursland 12



Talkompagniet
Statsautoriseret revisionsvirksomhed

2019 2018
7. Renteomkostninger 
Renteudgifter kreditorer 146 135
Kursregulering værdipapirer 6.394 0

Renteomkostninger i alt 6.540 135

31/12 2019 31/12 2018
8. Teknisk anlæg og maskiner 
Anskaffelsessum 165.699 165.699
Akkumulerede afskrivninger primo -145.262 -124.825
Året afskrivninger -20.437 -20.437

Saldo i alt pr. 31/12 2019 0 20.437

9. Egenkapital
Saldo pr. 31/12 2018 1.815.198 1.752.118
Overført overskud -301.324 63.080

Saldo i alt pr. 31/12 2019 1.513.874 1.815.198

10. Anden gæld
Skyldige omkostninger 9.000 0

Anden gæld i alt 9.000 0

Noter
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